Primeiramente o aluno (a) deverá realizar a inscrição no site SISFIES no link:
http://sisfiesportal.mec.gov.br/ lembrando que o mesmo precisa estar regularmente matriculado
na universidade.
Após efetuar a inscrição, o aluno deverá comparecer a secretaria com a documentação
abaixo (originais e cópias simples, mais a ficha de inscrição impressa pelo site do FIES):

o

RG - Aluno (a) e demais do grupo familiar.

o

CPF - Aluno (a) e demais do grupo familiar.

o

Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento ou declaração de união estável com a
assinatura do casal e reconhecimento das assinaturas em cartório. - Aluno (a) e todos os
demais do grupo familiar, caso haja grupo familiar.
o

OBS.: Menores de idade no grupo familiar: será necessário apresentar somente o
RG ou CERTIDÃO DE NASCIMENTO.

o

Carteira Profissional - Aluno (a) e demais do grupo familiar.



Página da foto;



Qualificação Civil;



Página do último registro;



Próxima página em branco.

(Exceto para os funcionários públicos)
o

Últimos 06 holerites - Aluno (a) e demais do grupo familiar (pelo menos 03).

o

Comprovante de residência em nome - Aluno (a) e demais do grupo familiar. Em caso de

declaração a mesma deverá ser feita pelo proprietário do imóvel com firma reconhecida.
o

Comprovante de Ensino Médio (Histórico e Certificado de Conclusão) - Somente aluno (a).

o

Comprovante do Enem, caso tenha concluído o ensino médio a partir de 2010 - Somente o
aluno (a).

o

Caso o aluno ou algum membro do grupo familiar não trabalhe:
A pessoa em questão deverá fazer uma declaração com firma reconhecida informando que
não exerce nenhuma atividade remunerada, junto com as cópias da carteira de trabalho.

o

Caso o aluno ou algum membro do grupo familiar trabalhe informalmente (Sem registro em

carteira ou proprietário de CNPJ):
A pessoa em questão deverá fazer uma declaração de que exerce atividade “X”, com
remuneração “Y” por mês (com reconhecimento de firma).
OBS: Caso a renda seja superior a R$1800,00 será necessário apresentar o Decore
(Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos) constando o rendimento dos
últimos três meses, junto com as cópias da carteira de trabalho.
o

Caso o aluno ou algum membro do grupo familiar seja aposentado ou pensionista:
Comparecer com o comprovante de recebimento de aposentadoria ou pensão e/ou
detalhamento

de

crédito

pensionista

impresso

através

do

link:

http://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml
o

Caso o aluno ou algum membro do grupo familiar seja MEI, deverá trazer o SIMPLES
Nacional e Decore (06 últimos):
o

Caso o aluno ou algum membro do grupo familiar seja sócio ou dirigente de empresa:
A pessoa em questão deverá apresentar os 06 (seis) últimos pró-labore, junto com as cópias
da carteira de trabalho;
O Contrato Social da Empresa.

o

Caso o aluno ou algum membro do grupo familiar tenha rendimentos de aluguel:
A pessoa em questão deverá apresentar os 06 (seis) últimos comprovantes de recebimentos,
junto com as cópias da carteira de trabalho;
O Contrato de Locação ou Arrendamento devidamente registrado em Cartório.

o

Filhos ou irmãos menores que constem no grupo familiar com pais separados:
Será necessário apresentar a declaração de recebimento ou não de pensão alimentícia

(com reconhecimento de firma).
Caso receba, informar o valor da mesma.

